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Paiele de cereale reprezintă un important 
potenţial pentru energetice rurală. 

După recoltare, la un hectar de grâu se obţine o 
cantitate de circa 2300 – 3000 kg. 

Pentru hrana animalelor, se utilizează circa jumătate 
din cantitate, astfel că la nivel regional şi naţional, 
rămân pentru ardere cantităţi însemnate.

Paiele au o putere calorifică ridicată 14000 – 15000 
kJ/kg, asemănătoare lemnului, o umiditate redusă (Wi

t

= 11 – 14,5%) şi o cantitate de cenuşă mai mare decât la 
lemn (Ai = 4,5 – 6,5%). 

Un esenţial avantaj al acestei cenuşi îl reprezintă 
conţinutul relativ ridicat de fosfor şi potasiu, astfel că 
ea reprezintă un uşor îngrăşământ.



Principala problemă care a împiedicat o explozie în 
utilizarea energetică a paielor o reprezintă caracterul dur şi 
aderent al cenuşii la sfârşitul instalaţiei de ardere, care 
blochează sistemul de evacuare, admisia aerului şi 
eventual schimbul de căldură. 

= o dificilă intervenţie de curăţare a focarului. 

Murdărirea ţevilor părţii convective a cazanului este 
similară ca la lemnul uscat, neridicând probleme decât de 
intervalul redus dintre două curăţiri.

S-au dezvoltat două sisteme de ardere:

• arderea baloţilor de paie;

• arderea paielor sub formă de brichete sau de tocătură 
de brichete.



Brichetarea impune:

- umiditate de 12-17% ; granulatie de 20-50 mm 

- Pentru brichete diametrul optim este 60-120 mm, iar

lungimea optima 60-270 mm

- Presiunea pistonului variaza intre 120 si 980 bar

- Greutatea unei brichete 0.61-0.63 kg

- Forma brichetei este:

-



Statia de brichetare produce 50-60 kg/h, are un consum la motor de 3 kW si

rezistor de 5 kW sa usuce la 250 grade C. 

Consum specific= 0.05 kW/kg Total max 0.1 kW/kg; Cost brichete: 270-350 Lei

In functiune la SC. E. MORARIT, in Vaslui



Salcia energetica

În România cultivarea salciei energetice a început în anul 
2008, ca o alternativă la protejarea masei lemnoase din păduri.

În luna februarie 2013, a avut loc prima recoltare mecanizată, cu 
o maşină John Deere, pentru o suprafaţă de 20 ha în satul 
Poieni, judeţul Covasna. 

Salcia din specia Viminalis, soiul Tordis a fost recoltată după 4 
ani.

Recolta a cuprins 50 t/ha, dar umiditatea a fost ridicată datorită 
condiţiilor nefavorabile generate de atmosfera umedă.













În judeţul Covasna, există o firmă constructoare de 
cazane ERPEK (puteri între 30 – 1000 kW), specializată 
în tehnologia arderii tocăturii lemnoase, inclusiv 
pentru tipul respectiv de salcie. 

În primăvara anului 2013, a fost terminată construcţia 
unui cazan prototip de 150 kW pentru arderea 
brichetelor de paie. Acesta este destinat încălzirii unor 
spaţii de până la 3000 m3, cu destinaţie rezidenţială 
sau industrială. Tubul de flacără are diametrul de 650 
mm, iar mantaua diametrul interior de 880 mm.

Cazanele au conducere complet automată, atât din 
punct de vedere al alimentării cu combustibil şi al 
evacuării cenuşii, cât şi din punct de vedere al sarcinii 
termice. 





Consumul de combustibil pentru regimul nominal 
este de 33 kg/h de brichete de paie cu o putere 
calorifică de 17000 kJ/kg.

Măsurătorile efectuate au indicat posibilitatea atingerii 
unui randament de până la 94%, pentru anumite 
regimuri de funcţionare. Referitor la anduranţă s-a 
remarcat:

În 4 luni de funcţionare nu a fost necesară nici o 
intervenţie pentru evacuarea zgurii în stare de 
aderenţă dură în focar.

Curăţarea manuală a schimbătorului de căldură 
convectiv nu a fost necesară pentru aceeaşi perioadă de 
funcţionare.





Presiunea de lucru a cazanului este de 2 bar, iar cea de probă 
hidraulică de 6 bar.



Ulei vegetal

O alternativa la combustibili fosili

Pentru pulverizare in vederea arderii:

Vascozitatea: 1.5 -2.5 grade E (0.076 – 0.1575 cm2/s)

Temperatura: circa 50 grade C

Temperatura de aprindere: 50- 65 grade C ulei usor

90-100 grade ulei greu negru

Presiunea injector 40 bar

Debit: 170 kg/h

Instalatia este prezentata in figura
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